
Het project betreft de voorstelling in een architecturale galerijruimte van de kunstinterventies die
voorzien worden over de gehele site van het sluizencomplex te Evergem dat in de periode van 2002-
2006 zal uitgebreid worden. Arch. Christian Kieckens is vanuit de Afdeling Bovenschelde en de
Kunstcel van de Dienst Vlaams Bouwmeester aangesteld als kunstcurator. Hij zal tevens samen met
het Parijse bureau voor landschapsarchitectuur Michel Desvigne het "masterplan" opmaken. Andere
interventies zullen gebeuren door Olafur Eliasson (DK), Peter Downsbrough (USA/B), Manon de Boer
(NL/B), Har Hollands (NL). En Jürg Conzett.

De presentatie in de ruimtes van CCNOA heeft als doel een eerste bekendmaking te zijn van dit
gebeuren, en dit aan de hand van de voorstelling van de denkwereld en context-projecten van de
geselecteerde kunstenaars.. Dit evenement heeft dus als doel om een eerste publiek bekend en
vertrouwd te maken met de doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschap inzake het eigen
patrimonium.

Deze voorstelling zal deels gebeuren aan de hand van plannen, deels met specifieke "in situ",
installaties, met voorstellen voor de site zelf, en dit d.m.v. maquettes, plannen, tekeningen, collages,
e.d.

TOPOS / ATOPOS / ANATOPOS

In zijn boek "Die Perspektive als 'symbolische Form'" (1924-25) omschrijft Erwin Panovsky dat
perceptie geen concept van oneindigheid kent. Elke vorm van het zien wordt onmiddellijk afgebakend.
Dit impliceert het begrip "einde" en dus ook de horizon. Het summum van dit begrip in ons denken is
de hemel : omdat we oneindigheid niet kunnen vatten, projecteren we de hemel als een blauwe
koepel die ons omringt.
Verder heeft Panovsky het ook over "TASTRAUM". Het is juist dit begrip dat inherent vervat is met de
perceptie van elk object door de toeschouwer, het zien. De tastbare ruimte tussen object en
waarnemer is in feite niets anders dan een tussengebied met gevoel, gewaarwording, reflex en besef
als ruimtelijke dimensies.
Maar er vindt een omschakeling plaats wanneer een object zich voordoet als voorstelling via de
waarnemer, wanneer dit een weergegeven realiteit wordt. Het zo gecreëerd tussengebied speelt zich
af in een zone die zich situeert tussen die voorstelling en de nieuwe waarnemer. Dit nieuwe gebied
bezit echter de kracht van oneindigheid omdat het denken als spelregel wordt toegelaten, en de
grenzen van “einde” weerlegd worden.

Door de ontwikkelingen op gebied van infrastructurele interventies hebben sinds de 19° eeuw
landschap en omgeving een voortdurende wijziging ondergaan. De 20° eeuw werd voornamelijk
gekenmerkt door de verdere evolutie van deze structuren die als een nieuwe laag het landschap
hebben aangetatst zonder er echter een nieuwe “plaats” van te maken. Het is aan de nieuwe ideeën
van de 21° eeuw om alles samen te brengen tot één bewustzijn via een proces van gewaarwordingen
en het voor de hand liggen der dingen.

SITE en SITUATIE
Het gehele gebied van het sluizencomplex te Evergem (B) – een terrein gelegen op ongeveer 5 km
ten westen van Gent - is gesitueerd langs het kanaal dat Nederland met Noord-Frankrijk verbindt,  de
meest gebruikte waterweg voor de binnenscheepvaart. De bestaande sluis dateert uit de zestiger
jaren en kan de verkeerscapaciteit niet langer aan. Bijgevolg dient ze uitgebreid te worden met een
tweede en grotere sluis. Dit brengt een reeks bijkomende werken met zich mee, zoals het verlengen
van de bestaande kaaimuren,  een nieuw aan te leggen weg parallel aan de sluis, parkeerplaatsen,
windmolens, de transformatie van het stort tot een ecologisch landschap, enz …

AGER et SALTUS
Naast de interventies m.b.t. de bestaande infrastructuur zijn er ook talrijke braakliggende zones.
Technische insnijdingen hebben allerlei ruimten overgelaten die precies door een gebrek aan
economisch belang of aan interesse een spontane ontwikkeling hebben ondergaan. Waar de techniek



door de natuur werd verdrongen heeft zij zich een weg gebaand doorheen die techniek. In deze
dialectiek wordt het lezen van het landschap gesplitst in twee delen die niets met elkaar te maken
hebben, met name voorstellingen en tegenstellingen, zonder hieraan echter werkelijke stellingen te
koppelen.

LANDSCHAP en CONSTRUCTIE
Bijgevolg staan constructie en landschap naast elkaar zonder dat er sprake is van enige
wisselwerking. De ingenieurskunst is aanwezig vanuit de pragmatiek van de infrastructuur, het
natuurlijke is blijven bestaan in de overschotruimtes, waar een bewuste en wederkerige interventie het
potentieel van beiden zou kunnen versterken. De natuur construeert zich volgens haar eigen patroon,
terwijl elke constructie onderhevig is aan de wetten van de natuur.

MECHANIEK en NATUUR
De idiomen van de 18° eeuwse Europese parken en landschappen hebben in de 19° eeuw van de
uitvindingen geen nieuwe interrelaties aangegaan. Het 19° eeuwse manifest van “mooi en lelijk” is
zich blijven nestelen in een “beaux-arts” gedachte waarbij geen kwaad kan/mag geschieden en
waarbij een apriori esthetica de eerste genoegdoening is/wordt. De laatste decennia kwamen het
besef en de ontdekking van de plaats en de werking van mechaniek in een andere daglicht te staan,
o.a. via fotografie die zich in eerste instantie ontwikkeld heeft vanuit het thematisch classeren en/of
catalogeren.

MOVING STILL en STILL MOVING
Deze ontwikkelingen in de fotografie en later ook in film en video hebben onze perceptie grondig
gewijzigd. In de meer recente benadering van architectuur is het thema van de beweging steeds
belangrijker geworden. Merkwaardig genoeg komt in veel gevallen de aanwezigheid van de plaats zelf
als (tussen)moment of interval – de traagheid of het stilstaan van de tijd – niet steeds aan bod.
Inherent aan het sluizencomplex is een hele reeks bewegingen (op het water, op het land, per schip,
per fiets, te voet) - van stilstaan over traag naar snel - . Een half uur betekent er 100 meter, 100 meter
betekent eveneens 50 seconden, 50 seconden betekenen op hun beurt 400 meter, enz ...

GELAAGDHEID van/en TIJD
Dit samengaan van verschillende bewegingen, van verschillende snelheden, en ook van verschillende
relaties en handelingen maken dat deze “plaats” een eigen identiteit wil opeisen die er nu niet is. Er is
nu enkel een lege ruimte die echter vanuit haar eigen leegte nog geen karakter heeft. De dingen zijn
er omdat ze er moeten zijn, zonder meer. Ze zijn gewoon geplaatst maar hebben de plek niet
ingenomen. Er is geen sprake van innemen en van verinnerlijken. Tijdsdimensies tussen de
verschillende gebieden en gebruikers kunnen nu aanleiding geven tot andere interrelaties.

CONCEPT en PERCEPTIE
Interventies kunnen nu het landschap versterken, en een nieuwe leesbaarheid bieden aan de
gebruikers. Lezen betekent begrijpen, in begrijpen zit het woord/begrip “grijpen”. Het zien van het
landschap moet aanleiding geven tot begrijpen. Het be-grijpen van het landschap leidt tot her-inneren.
Het landschap behoort aan iedereen.. Elk concept moet dit duidelijk stellen en aanleiding zijn tot deze
overdraagbaarheid.

ONZICHTBAAR en MENTAAL
Duidelijkheden zitten soms vervat in aanvaardbare on(be)grijpbaarheden: de natuurlijkheid van een
constructie, de logica van een opbouw, het voor de hand liggen van een interventie, ... Kunst staat
hier diametraal tegenover gekunsteld. Constructie en kunst zijn gelieerd tot en met elkaar vanuit een
houding van omgaan met de dingen, met natuur en standvastigheid, met landschap en beweging, met
mechaniek en tijd, met gelaagdheid en interferentie. Deze relatie manifesteert zich in afwezige
aanwezigheid versus aanwezige afwezigheid. Ze speelt in op het terrein van natuurlijkheid en
kunstzinnigheid.



KUNST en LANDSCHAP
Voor dit hele terrein wordt geopteerd om via allerlei invalshoeken en vanuit de bodem te komen tot
interventies die, ver van elk formalisme, gekenmerkt worden door een mentale sterkte en
aanwezigheid. Het volledige terrein wordt via onafhankelijke fragmentaties ééngemaakt tot één
kunstlandschap waarbij ingenieur, architect, landschapsarchitect en kunstenaar een nieuw beeld
ontwikkelen en waarbij een “site specific” en “site generated” project ontstaat. Via een reeks
“processen” worden de tussenzones beschreven op een manier die opnieuw zin geeft aan een andere
definitie van schoonheid in dit nieuwe beeld, in dit nieuwe denken, in dit vernieuwd collectief her-
inneren.

SITE en COLLECTIVITEIT
Bepaalde sites komen vanuit hun aard in aanmerking om een plaats van interventie te worden. Het
zijn die specifieke tussengebieden waarvan het in bezit nemen als een evidentie wordt beschouwd en
aanvaard. Het fiets- en wandelpad met ecologische heuvel, de oever van de inham, het oversteken en
ophalen van de sluis, het hoogteverschil van de waterstand, de dag- en nachtsituatie van doorvarende
schepen, de kaaimuren en de meerpalen, de afstand tussen schip en kantoor, de relatie tussen
schippers en sluiswachters, de ontdubbeling en verdubbeling, het wisselen van doorvaartrichting ...

INTERVENTIES en UITINGEN
Dit in bezit nemen van de plek uit zich door middel van een reeks interventies, die gaan van eco-
laboratorium tot artistiek exponent, van herwaardering van bestaande artefacten en het ont-dekken
van onzichtbare aanwezigheden tot het aanbrengen van accenten, van woord tot beeld, van stilstaand
tot bewegend, van licht tot geluid, van vastgeworteld tot verplaatsbaar, van individueel tot collectief ...
met enkel één doel voor ogen: de essentie van de plek versterken vanuit de eigen context. De
deelnemers zijn uitgenodigd op basis van hun affiniteit met dergelijke plaatsen en met de materie en
de context zelf.

THEMA en TAAL
Vanuit die materie en context worden thema’s ontwikkeld die aanleiding geven tot processen en
vraagstellingen. Een weg van één kilometer en het interval van een plateau, een fietspad doorheen
een ecologisch veld, een uitgestrekte waterreservoir en de druppels die van de sluis druipen, de stilte
van het landschap en het geluid van een gesprek ... Deze individueel menselijke tussenkomsten
komen aan bod tegenover het industrieel technische... waarbij telkens de eigen taal wordt gehanteerd
als een uiting van overleven.

ATOPOS / ANATOPOS
Een “plaats” zou dus het tegenovergestelde zijn van een ruimte. Of, eerder nog, het is een ruimte die
niet te maken is, onmogelijk, ondenkbaar. In één woord gezegd: vreemd. Ingenomen, op zichzelf
staand, onvergelijkbaar met elke andere ruimte. En tegelijkertijd verplaatst daarbij de kunstenaar die
een plaats ontdekt, –ethymologisch beschouwd wil dit zeggen dat hij een plaats betreedt, zijn eigen
intimiteit binnenkomt via een soort “corps-à-corps” – elk idee van wat wij er net daarvoor van hadden
gemaakt.
Georges Didi-Huberman

Vanuit dit gegeven worden bepaalde thema’s geïntroduceerd die aanleiding geven tot interventies die
doorheen een eigen vorm van afwezigheid de reeds aanwezige structuren een nieuwe bestaansreden
geven. Er is de landschappelijk-natuurlijke benadering van de volledige site, de wetenschappelijke, de
objectmatig/taalkundige en de technische. Elke benadering gaat een wisselwerking met een andere
aan. Zo genereren de tijdelijke en/of kortstondige lichtinterventies accenten die op hun beurt een
nieuwe kijk bieden op interpretaties over het landschap; de taalkundige interventies reflecteren over
het lezen van dit landschap; de technische interventies verstoren of versterken de wetenschappelijke,
enz …

Voor elk van deze zes architecten/ingenieurs/kunstenaars maakt de benadering van situaties zoals
deze te Evergem integral deel uit van hun manier van denken. Michel Desvigne (F) voor de



herstructurering van het landschap, Olafur Eliasson (DK/D) voor specifieke plaatsgebonden
confrontaties, Peter Downsbrough (USA/B) voor het plaatsen van accenten in de context, Har
Hollands (NL) voor tijdelijke lichtstructuren en Manon de Boer (NL/B) voor de portretten van
schippers. Jürg Conzett (CH) staat in voor de nieuw te bouwen voetgangersbrug en aanpassingen
aan de bestaande sluis .

Christian Kieckens, april 2002

MASTERPLAN
Vanuit de gehele site wordt door de curator vanuit de functie van coördinator een "masterplan" –
blauwdruk – te worden opgemaakt dat als basis dient voor alle interventies. Dit plan is een
“sneuvelplan” waarop de verschillende geseleceerden elk vanuit hun eigen context bepaalde accenten
leveren om het geheel te versterken. In die zin dient dit plan te worden opgevat als een onderlegger,
zonder enig formeel standpunt, maar met de nodige vrijheid en openingen. op deze wijze kunnen
eventuele nieuwe functies worden integreert om zonodig te zorgen voor een actualiteit van andere
aanwezigheden dan louter de visuele en deze van de louter functioneel van toevallige doorgang van
bezoekers en wandelaars of de noodzakelijke van de scheepvaart.

MICHEL DESVIGNE
Het werk van de landschaparchitect Michel Desvigne is een eerste interventie die de sterkte aan het
gehele territorium dient te geven, niet alleen aan de zichtbare laag van het landschap, maar
tegelijkertijd gegroeid dient te staan vanuit de landschappelijke condities en bodemgesteldheid.
Tevens doorheen de nieuwe functies kunnen aanpassingen worden toegevoegd aan het bestaande
patroon. Dit nieuwe landschap – een landschappelijke tuin in het randstedelijke van Gent – kan aldus
nieuwe beelden doen genereren die zich tevens kunnen wijzigen doorheen het proces tijdens de
aanleg zelf. Het negentiende eeuwse patroon van esthetische landschappelijkheid wordt hierdoor
overhoop gehaald door de integratie van een andere taal die ontstaat vanuit een nieuw wereldbeeld.

OLAFUR ELIASSON
Het werk van de deens-ijslandse kunstenaar Olafur Eliasson baseert zich op wetenschappelijke
experimenten en is gelinkt aan allerlei natuurlijke fenomenen zoals aarde, water, lucht, e.d. Via een
onderzoek naar de inpassing en/of verstoring van het ene in het andere, via een supplementaire
poëtische laag, worden landschapfragmenten, doorgangen, intervallen en toevallige aanwezigheden
ondersteund en in vraag gesteld. Zijn werk bezit een soort van noodzakelijkheid omdat het de
natuurlijkheid der dingen beklemtoont op basis van een voor de niet onmiddellijke voor de hand
liggendheid. En terzelfdertijd blijven de resulterende beelden vol poëtische verwondering overeind.

PETER DOWNSBROUGH
Het werk van de Amerikaanse en in België verblijvende kunstenaar Peter Downsbrough accentueert
zich op het vlak van het woord met daarbij het gebruik van tussenfragmenten als objecten. Het
splitsen van de woorden, hun op eerste zicht eenvoudige inhoudstelling met verhoudingsgewijs een
sterke formele aanwezigheid maken dat “kaders”, lijnen, vlakken en woorddelen andere inhouden
verlenen aan een “plek” en een nieuw gebeuren doen ontstaan. Een referentie met het industriële
karakter van de site, naast deze van het landschappelijke, en de link met allerlei bewegingen worden
in het werk vertaald en/of taalkundig omgezet. In die zin zijn de werking van de sluizen, het openen en
sluiten, het ophalen van de sluisdeur, de aanwezigheid van het tussenliggende eiland, de kaaimuren,
de baan, … aanleidingen om als onderlegger te dienen voor nieuwe interventies, andere
verhoudingen die zich niet alleen formeel maar ook relationeel voordoen.

MANON DE BOER
Naast de gestelde objectmatige en poëtische installaties is de menselijke aanwezigheid één van de
kernpunten om een ander aandachtsveld te integreren in het geheel. De relaties tussen de schippers
en de sluiswachters, tussen schippers en bezoekers, tussen wandelaars en fietsers, evenals de tijd
van stilstaan (stilliggen) in de sluiskom, de tijd voor het afhalen van de nodige documenten, e.d. zijn



van belang omdat ze een andere soort activiteit bewerkstelligen dan deze die normaliter gezien wordt.
De Nederlandse en in Brussel wonende kunstenares Manon de Boer werkt met deze gegevens, ze
werkt met de gevoeligheden van de persoonlijke aanwezigheden als belangrijke referentiepunten.

HAR HOLLANDS
Het werkterrein van de Nederlandse lichtarchitect situeert zich voornamelijk op het gebeuren van
nachtelijke ingrepen in al dan niet technologische en/of historische contexten. Zijn werk is er een van
onmiddelijkheid van het zien, van schaal en perspectief, van licht bij nacht, van kleur en licht. Vanuit
deze condities kunnen zijn interventies voorzien worden als tijdelijke installaties, als verplaatsbare
interventies of als supplementaire schakelingen.

JÜRG CONZETT
Het werk van de Zwitserse ingenieur Jürg Conzett situeert zich op het terrein van de burgerlijke
bouwkunde, voornamelijk bruggen, en de medewerking aan de uitbouw van ar(chitecturalke structuren
i.s;m; andere architecten. Zijn ingenieusiteit om met zo weinig mogelijk materie expressie en krachten
om te zetten in een zo onopvallend mogelijke vorm die toch het logische van de constructie weergeeft,
is dermate poëtisch en tevens nuchter dat niet enkel de vorm maar ook het materiaal waarmee de
dingen worden gebouwd een belangrijk moment vormen. Het werk getuigt van een uitpuren van
techniek, van uitdagen zelfs, en telkens met een referentie naar een type, een oer-beeld dat
herkenbaar is en blijft.

TOPOS GRAFOS
Het geheel van deze selectie van kunstenaars, architecten, ingenieurs, stelt zich tot doel om niet een
objectmatige afstandelijk naast elkaar plaatsen van objecten te bewerkstelligen als een collectie van
kunstwerk (naast de kunstwerken van burgerlijke bouwkunde) maar om een geïntegreerd beeld te
verkrijgen waardoor verschillende lagen van het “zien” wordt gecreëerd. Deze lagen zullen zich
vertalen in een reeks van andere aanwezigheden, in andere functies, in onderlinge distorties, om
zodoende een nieuw soort “plek” te doen ontstaan. Een nieuwe topografie waarbij het nieuwe
geschreven wordt vanuit het bestaande landschap, vanuit het zien naar dit landschap, en dat zo op
zijn beurt een opnieuw aanleiding geeft tot nieuwe gewaarwordingen.

Christian Kieckens, april 2002


